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บทคัดยอ  
 การศึกษาวิจัยศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพในตําบลนาบอน จังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและประเมินศักยภาพ
พลังงานชีวมวลและชีวภาพในพ้ืนท่ีท้ังเชิงปริมาณและความเหมาะสมของเทคโนโลยี  ความคุมคาและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองดานพลังงานในชุมชนตอไป การสํารวจศักยภาพพลังงานชีวภาพและชีวมวลนั้น  ได
ดําเนินการสํารวจโดยใชเคร่ืองมือในการสํารวจคือแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถามท้ังสิ้น 1,300 ชุด จํานวน 11 หมูบานของตําบลนาบอน   ใน
แบบสอบถามประกอบไปดวยประเภทของพืชท่ีทําการเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตท่ีไดในแตละป ขอมูลการทําปศุสัตว ปริมาณขยะครัวเรือนและ
ปริมาณน้ําเสียจากนั้นทําการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพท่ีสามารถนําไปผลิตเปนพลังงานไดมีดังนี้ ปริมาณชีวมวลมีท้ังสิ้น 20,823 
ตันตอป โดยจําแนกเปนชีวมวลจากออย ขาวและมันสําปะหลังและสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได 330 ลานเมกะจูลตอป สวนปริมาณชีวภาพจากมูล
สัตวสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไดเทากับ 5 ลานเมกะจูลตอปโดยจําแนกเปนพลังงานจากโค กระบือ สุกร ไก และเปดปริมาณชีวภาพจากขยะมีคา
ระหวาง 450 – 1,253 ตันตอปมีคาพลังงานระหวาง 4-12 ลานเมกะจูลตอปและปริมาณชีวภาพจากน้ําเสียมีคาเทากับ 25,919 ลูกบาศกเมตรตอป มี
คาพลังงานจากน้ําเสียเทากับ 0.185 ลานเมกะจูลตอปผลการศึกษาวิจัยพบวาพลังงานท่ีมีศักยภาพดานพลังงานมากท่ีสุดก็คือพลังงานชีวมวลท่ีไดจาก
ออย ขาว และมันสําปะหลังสวนพลังงานชีวภาพท่ีไดจากขยะและน้ําเสียยังมีศักยภาพท่ีตํ่า 

คําสําคัญ: ชีวมวล ชีวภาพ ศักยภาพ พลังงาน 

1. บทนํา 
ตําบลนาบอน  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ ต้ังอยูใกลกับเทือกเขาภูพานทางตะวันออก มีลักษณะเปนท่ีราบสูงเชิงเขา สลับกับพ้ืนท่ีราบลุม 

ตามลําหวยสายตางๆ ซึ่งใชทํานาปลูกขาว สวนท่ีดอนเปนท่ีอยูอาศัยและปลูกพืชไร ตําบลนาบอนมีท้ังหมด 11 หมูบาน มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
1,275 ครัวเรือน การประกอบอาชีพของชาวบานสวนใหญจะเปนอาชีพทางดานการเกษตร ทํานาปลูกขาวโดยเนนการปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
มากกวาการจําหนาย ซึ่งหากมีเหลือก็อาจจะนําไปขายบาง สําหรับการทําไรในปจจุบันมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีการเกษตรใหเปนพ้ืนท่ีทําไรปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน ออย มันสําปะหลัง เพ่ือสงขายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใกลเคียง [1] 

ในดานการใชพลังงานของตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนการใชพลังงานของผูบริโภค ซึ่งเปนการใชประโยชนข้ันสุดทาย 
โดยไมมีการเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานรูปอื่นอีกหรือใชแลวหมดไป จากการสํารวจฐานขอมูลความพรอมเบ้ืองตนดานการใชพลังงานทดแทนในตําบลนา
บอนมีโครงการท่ีสงเสริมโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการรักษปาสรางคน 84 ตําบลวิถีพอเพียง ประจําตําบลนาบอน [2]  พบวา มีการ
สงเสริมใหเกิดการพ่ึงพาตนเองทางดานพลังงานในตําบลในรูปแบบของครัวเรือนพอเพียงอาสา เพ่ือลดตนทุนคาใชจายดานพลังงานในชีวิตประจําวัน 
และสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีเคยไดรับการสงเสริมในโครงการดังกลาว ไดแก บอหมักแกส
ชีวภาพ เตาเผาถาน 200 ลิตร กังหันลมสูบน้ํา เตาซุปเปอรอั้งโล เตานึ่งเห็ดประสิทธิภาพสูง  กิจกรรมการใชพลังงานทดแทนในชุมชนดังกลาวแสดงให
เห็นวา ชุมชนใหความสนใจกับการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชีวิตประจําวัน และมีความคุนเคยกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนบางประเภทเปน
อยางดี 

เนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลมีการปลูกออย ขาวและมันสําปะหลังเปนสวนใหญอีกท้ังมีการทําปศุสัตวบางในบางหมูบาน  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
มุงเนนศึกษาศักยภาพดานพลังงานชีวมวลและชีวภาพเปนหลักการศึกษาศักยภาพพลังงานดังกลาวจะทําใหทราบถึงแนวทางและความเปนไปไดใน
โครงการหรือกิจกรรมพลังงานทดแทนดานพลังงานชีวมวลและชีวภาพในพ้ืนท่ีใหชัดเจนข้ึน เพ่ือวิเคราะหและประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและ
ชีวภาพในพ้ืนท่ีตําบลนาบอน ท้ังเชิงชนิด ปริมาณและความเหมาะสมของตนทุนวัตถุดิบ เทคโนโลยี ความคุมคาและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองดานพลังงานในชุมชนตอไป การศึกษาวิจัยศักยภาพพลังงานชีว
มวลและชีวภาพ ณ ตําบลนาบอน  (จํานวน11 หมูบาน) อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูล ปริมาณ และแหลงของวัตถุดิบศึกษา
ศักยภาพชีวมวลและชีวภาพท้ังจากเกษตรและฟารมปศุสัตว ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ เชน 
เชื้อเพลิงชนิดเหลวหรือกาซชีวภาพรวมถึงศักยภาพขยะชุมชน ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจดานทางเลือก
พลังงานและเทคโนโลยีท่ีควรจะสงเสริม 

2. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 การสํารวจขอมูลศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพในชุมชนไดแบงคะแนน ออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 ไดแก คะแนนดานการสํารวจ
ศักยภาพพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และขยะ คะแนนเต็ม 60 คะแนน พิจารณาจากพ้ืนท่ี ฤดูกาล ประเภทและปริมาณการเพาะปลูก ชนิด จํานวนของ
สัตวเลี้ยง ปริมาณน้ําเสียจากชุมชน จํานวนหลังคาเรือนใกลจุดสํารวจ กรอบแนวคิดการดําเนินงานดานการสํารวจศักยภาพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และ
ขยะ ดังแสดงในรูปท่ี 1 สวนท่ี 2 ไดแก คะแนนดานสังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชน คะแนนเต็ม 40 คะแนนพิจารณาจาก ขอมูลดานผูนําชุมชนหรือ



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

232

แกนนําชุมชน ลักษณะของชุมชนการมีสวนรวมของชุมชนและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนจากการดําเนินงานดานพลังงานทดแทน
ประเภทตางๆโดยมีกรอบแนวคิดการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดังแสดงในรูปท่ี 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการดําเนินงานดานการสํารวจศักยภาพพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

โดยการพิจารณาระดับศักยภาพพลังงาน จะพิจารณาจากผลรวมของคะแนนจากท้ังสองสวน โดยจําแนกระดับศักยภาพพลังงานจากชวง
คะแนนรวมท่ีไดตางๆ ดังนี้ 

 
 ศักยภาพระดับสูง จําแนกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมมากกวา 70 คะแนนข้ึนไป 
 ศักยภาพระดับปานกลาง จําแนกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมระหวาง 30 - 70 คะแนน 
 ศักยภาพระดับต่ํา จําแนกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมนอยกวากวา 30 คะแนน 

3.  การดําเนินการวิจัย 
3.1  การรวบรวมขอมูลของการศึกษา แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาจําแนกเปน 2 รูปแบบไดแก  แหลงขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งขอมูลเก็บรวบรวมได

จากแหลงท่ีมาโดยตรง โดยไดจากการสังเกต สัมภาษณ ประเมินและสํารวจพ้ืนท่ี  ซึ่งจะทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบปลายเปด-ปลายปด 
และแบบสังเกต เพ่ือใชในการเก็บขอมูลพ้ืนท่ีเปาหมายใน ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ และแหลงขอมูลอีกประเภทหนึ่งไดแก
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แหลงขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลท่ีหนวยงานหรือองคกรไดเก็บรวบรวมไวแลว ซึ่งไดจากรายงานหรือบทความจากหนวยงานรัฐบาลหรือ เอกชน เชน 
หนังสือ ตํารา เอกสารหรือบทความทางวิชาการ ขอมูลดานการสืบคนทางอินเตอรเน็ตท่ีเกี่ยวของกับพลังงานทดแทน 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง การศึกษาคร้ังนี้ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนประชากรท่ีอาศัยอยูในชุมชนตําบลนาบอนอําเภอคํามวง
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 11 หมูบาน จํานวนท้ังสิ้น 1,275 ครัวเรือน โดยเปนชุมชนท่ีมีการใชพลังงานทดแทน (Alternative Energy) และ พลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) รวมกับพลังงานสิ้นเปลืองอืน่ๆ หรือประหยัดพลังงาน ซึ่ง เปนชุมชนท่ีมีการดําเนินการมาระยะหนึ่ง 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บขอมูลนั้นผูศึกษาไดออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งประกอบดวยแบบสัมภาษณแบบ
สํารวจและแบบประเมิน เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการเก็บขอมูลการพิจารณาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ เปนการสุมตัวอยางเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยคํานวณหาจํานวนตัวอยางท่ีสามารถเปนตัวแทนของประชาชนท้ังหมด โดยใช
สูตรของทาโร ยามาเน (Taro yamane) ดังแสดงในสมการท่ี (1) 

                                                        n = �
���(�)�

                                                                                    (1) 

โดย n คือขนาดของกลุมตัวอยาง N คือ ขนาดของประชากร e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
และวิเคราะหผลการศึกษา โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

1. ติดตอขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีทําการศึกษา ท้ังโดยวิธีการสัมภาษณและการแจก
แบบสอบถาม รวมท้ังการเขาดําเนินการวัดคาขอมูลพลังงานตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 

2. นัดหมายกลุมตัวอยางท่ีจะสัมภาษณและดําเนินการสัมภาษณตามวันเวลาและสถานท่ีนัดหมายพรอมท้ังไดบันทึกคําสัมภาษณลงในเคร่ือง
บันทึกเสียง  

3. นําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางและประสานเร่ืองวันเวลา ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน 
4. ทําการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบและคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณไปใชในการวิเคราะหขอมูล 
5. วิเคราะหขอมูลศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพแตละประเภท 
6. นําเสนอขอมูลศักยภาพพลังงานสูประชาคมตําบลนาบอน และประเมินศักยภาพดานสังคม 
7. ทําการสรุปผลการศึกษา 

4. ผลการศึกษาวิจัย 

 4.1 ขอมูลท่ัวไปของครัวเรือน 
           กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 52 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อพิจารณาทางดานอาชีพ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรคิดเปนรอยละ 86 ชาวบานรอยละ 82 อาศัยอยูในตําบลนาบอน
มากกวา 30 ป อนุมานไดวา ชาวบานทราบภูมิหลังของชุมชนเปนอยางดี สําหรับสถานภาพสวนใหญของกลุมตัวอยาง มีสถานภาพเปนประชาชนท่ัวไป
ในชุมชน 
           ในสวนของขอมูลดานการใชพลังงานนั้นขอมูลท่ัวไปของการใชพลังงาน พบวา ในตําบลนาบอนรอยละ 87 มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูท่ี 0 – 500 
บาท/เดือน มีขอมูลการใชเชื้อเพลิงพบวาการใชน้ํามันดีเซลเฉลี่ยอยูท่ี 0 – 500 บาท/เดือน น้ํามันเบนซิน เฉลี่ยอยูท่ี 0 – 500 บาท/เดือน กาซหุงตม
ปริมาณเฉลี่ยอยูท่ี 0 - 500 บาท/เดือน ไมฟนเฉลี่ยอยูท่ี 0 - 500 บาท/เดือน และถานไมเฉลี่ยอยูท่ี 1- 3 กิโลกรัม/วัน 
           การสํารวจขอมูลในเร่ืองของความสนใจและทักษะทางพลังงานทดแทนในชุมชน โดยรวบรวมผลคะแนนต้ังแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด จากการรวบรวมคะแนนจากแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา ชาวบานมีความสนใจหรือประสบการณ ทางดานพลังงานทดแทนอยูใน
ระดับสูง  นอกจากนี้จากการประเมินเกี่ยวกับความเขาใจดานพลังงานทดแทน “ ดังแสดงในรูปท่ี 3” พบวาชาวบานมีความเขาใจดานพลังงานอยูใน
เกณฑระดับสูง และจากการประเมินศักยภาพเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมการใชพลังงานทดแทนของชาวบาน พบวาชาวบานมีสวนรวมใน
กิจกรรมพลังงานทดแทนอยูในเกณฑระดับสูง และในสวนของการประเมินเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความสอดคลองของวิถีชุมชน โดยรวบรวมผล
คะแนนต้ังแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยผลคะแนนจากแบบสอบถาม พบวาชาวบานมีการนําเทคโนโลยีมาสอดคลองกับวิถีใน
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง   
       

 

 

         

        

 

รูปที่ 3  ทําการประเมินความพรอมของแกนนําในพ้ืนท่ี 
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4.2 ขอมูลศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพ 
          จากการวิเคราะหขอมูลของพืชแตละประเภทไดถูกนําไปประเมินหาปริมาณชีวมวลจากภาคการเกษตรท่ีสามารถนําไปผลิตเปนพลังงานได โดย
ผลการประเมินแสดงไวใน “ตารางท่ี 1” จากตารางแสดงใหเห็นวา ปริมาณชีวมวลท่ีเหลือใชสามารถเปลี่ยนไปเปนพลังงานได มีท้ังสิ้น 20,823 ตันตอ
ป โดยจําแนกเปนชีวมวลจากออย ขาว และมันสําปะหลัง รอยละ 88 รอยละ 7 และรอยละ 5 ตามลําดับ และในการประเมินศักยภาพพลังงานขยะนั้น 
พบวา ปริมาณขยะมีคาระหวาง 450-1,253 ตันตอป และเมื่อทําการประเมินหาคาพลังงานจากการเผารายปแลวพบวา มีคาพลังงานระหวาง 4-12 
ลานเมกะจูลตอป และคาพลังงานจากการเปลี่ยนสภาพเปนกาซชีวภาพ ประมาณ 0.7-2.0  ลานเมกะจูลตอป โดยพลังงานความรอนรวมท่ีไดจากขยะ
มีคาเทากับ 5-14 ลานเมกะจูลตอป คิดเปนพลังงานไฟฟา 1.2-3.4 ลานเมกะจูลตอป       จัดไดวาขยะท่ีมีในชุมชนมีศักยภาพทางพลังงานตํ่า ดัง
แสดงผลใน “ตารางท่ี 2” และในสวนของการประเมินหาคาพลังงานชีวภาพจากน้ําเสีย [3] พบวา สามารถผลิตกาซชีวภาพได 7,716 ลูกบาศกเมตรตอ
ป คิดเปนคาพลังงานชีวภาพจากน้ําเสียในตําบลเทากับ 0.185 ลานเมกะจูลตอป ดังแสดงใน “ตารางที 3” ผลการประเมินพบวา ปริมาณชีวมวลและ
ชีวภาพมีความเหมาะสมสําหรับการผลิตไฟฟาดวยโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก ในขนาด ไมเกิน 1.0 เมกะวัตต โดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับประเภท
ของเชื้อเพลิงในตําบลนาบอน ไดแก โรงไฟฟาชีวมวลแบบฟลูอิดไดซเบด และโรงไฟฟาชีวมวลแบบแกสซิฟเคชั่นขนาดเล็ก [4] 

ตารางที่ 1 ปริมาณชีวมวลจากภาคการเกษตร ท่ีสามารถนําไปผลิตเปนพลังงานได 
ชนิด ผลผลิตตอป 

(ตัน) 

ชีวมวล อัตราสวน 

ชีวมวล 

ปริมาณชีวมวลที่เกิดข้ึน 

(ตัน) 

คาความรอน 

1. ออย 51135 ชานออย 

ยอดและใบ 

0.29 

0.30 

14880.29 

15442.77 

14.40 

17.39 

2. ขาว 3470.5 แกลบ 

ฟางขาว 

0.23 

0.45 

798.22 

1551.31 

14.27 

10.24 

3. มันสําปะหลัง 7259 ลําตนมัน 0.09 638.79 18.42 

4. ขาวโพด 4.5 ซังขาวโพด 0.27 1.23 18.04 

ชนิด ผลผลิตตอป 

(ตัน) 

ชีวมวล ปริมาณเหลือใช 

(ตัน) 

ปริมาณเหลือใชที่ยังไมได

ใชงาน (ตัน) 

พลังงาน 

(เทราจูล) 

1. ออย 51135 ชานออย 

ยอดและใบ 

11800.07 

0.00 

3080.22 

15226.57 

44.36 

264.79 

2. ขาว 3470.5 แกลบ 

ฟางขาว 

404.70 

0.00 

393.52 

1061.10 

5.62 

10.87 

3. มันสําปะหลัง 7259 ลําตนมัน 0.00 259.99 4.79 

4. ขาวโพด 4.5 ซังขาวโพด 0.24 0.82 0.01 

 
ตารางที่ 2 คาพลังงานจากขยะครัวเรือนในตําบลนาบอน 

ปริมาณน้ําเสีย 

(ลบ.ม./ป) 

ซีโอดี 

(มก./ลิตร) 

ภาระบรรทุก 

ซีโอดี 

(กก./ป) 

ซีโอดีถูกจํากัด 

(กก./ป) 

กาซชีวภาพ 

(ลบ.ม./ป) 

พลังงาน 

(ลานเมกะจูล) 

77,161 250 19,290 15,432 7,716 0.185 

ตารางที่ 3 การประเมินพลังงานชีวภาพจากน้ําเสียในครัวเรือน ตําบลนาบอน 

ปริมาณขยะ 

(ตัน/ป) 

สัดสวนอินทรียสาร 

(%) 

ปริมาณอินทรียสาร 

(ตัน/ป) 

คาความรอน 

(เมกะจูล/ก.ก.) 

พลังงานจากการเผาขยะ 

(ลานเมกะจูล) 

450 (จากการสํารวจ) 

1,245 (จากการคํานวณ) 

55.34 

55.34 

24,916.88 

694 

4.2 

16.88 

 

11.7 

ปริมาณขยะ (ตัน/ป) สัดสวนที่ฝงกลบ(%) ปริมาณขยะที่ฝงกลบ 

(ตัน/ป) 

กาซชีวภาพที่เกิด 

(ลาน ลบ.ม.) 

พลังงานจากกาซชีวภาพ 

(ลานเมกะจูล) 

450 (จากการสํารวจ) 

1,245 (จากการคํานวณ) 

85 

85 

382 

1,066 

0.04 

0.10 

0.74 

2.07 
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4.2 ขอมูลศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพ 
          จากการวิเคราะหขอมูลของพืชแตละประเภทไดถูกนําไปประเมินหาปริมาณชีวมวลจากภาคการเกษตรท่ีสามารถนําไปผลิตเปนพลังงานได โดย
ผลการประเมินแสดงไวใน “ตารางท่ี 1” จากตารางแสดงใหเห็นวา ปริมาณชีวมวลท่ีเหลือใชสามารถเปลี่ยนไปเปนพลังงานได มีท้ังสิ้น 20,823 ตันตอ
ป โดยจําแนกเปนชีวมวลจากออย ขาว และมันสําปะหลัง รอยละ 88 รอยละ 7 และรอยละ 5 ตามลําดับ และในการประเมินศักยภาพพลังงานขยะนั้น 
พบวา ปริมาณขยะมีคาระหวาง 450-1,253 ตันตอป และเมื่อทําการประเมินหาคาพลังงานจากการเผารายปแลวพบวา มีคาพลังงานระหวาง 4-12 
ลานเมกะจูลตอป และคาพลังงานจากการเปลี่ยนสภาพเปนกาซชีวภาพ ประมาณ 0.7-2.0  ลานเมกะจูลตอป โดยพลังงานความรอนรวมท่ีไดจากขยะ
มีคาเทากับ 5-14 ลานเมกะจูลตอป คิดเปนพลังงานไฟฟา 1.2-3.4 ลานเมกะจูลตอป       จัดไดวาขยะท่ีมีในชุมชนมีศักยภาพทางพลังงานตํ่า ดัง
แสดงผลใน “ตารางท่ี 2” และในสวนของการประเมินหาคาพลังงานชีวภาพจากน้ําเสีย [3] พบวา สามารถผลิตกาซชีวภาพได 7,716 ลูกบาศกเมตรตอ
ป คิดเปนคาพลังงานชีวภาพจากน้ําเสียในตําบลเทากับ 0.185 ลานเมกะจูลตอป ดังแสดงใน “ตารางที 3” ผลการประเมินพบวา ปริมาณชีวมวลและ
ชีวภาพมีความเหมาะสมสําหรับการผลิตไฟฟาดวยโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก ในขนาด ไมเกิน 1.0 เมกะวัตต โดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับประเภท
ของเชื้อเพลิงในตําบลนาบอน ไดแก โรงไฟฟาชีวมวลแบบฟลูอิดไดซเบด และโรงไฟฟาชีวมวลแบบแกสซิฟเคชั่นขนาดเล็ก [4] 

ตารางที่ 1 ปริมาณชีวมวลจากภาคการเกษตร ท่ีสามารถนําไปผลิตเปนพลังงานได 
ชนิด ผลผลิตตอป 

(ตัน) 

ชีวมวล อัตราสวน 

ชีวมวล 

ปริมาณชีวมวลที่เกิดข้ึน 

(ตัน) 

คาความรอน 

1. ออย 51135 ชานออย 

ยอดและใบ 

0.29 

0.30 

14880.29 

15442.77 

14.40 

17.39 

2. ขาว 3470.5 แกลบ 

ฟางขาว 

0.23 

0.45 

798.22 

1551.31 

14.27 

10.24 

3. มันสําปะหลัง 7259 ลําตนมัน 0.09 638.79 18.42 

4. ขาวโพด 4.5 ซังขาวโพด 0.27 1.23 18.04 

ชนิด ผลผลิตตอป 

(ตัน) 

ชีวมวล ปริมาณเหลือใช 

(ตัน) 

ปริมาณเหลือใชที่ยังไมได

ใชงาน (ตัน) 

พลังงาน 

(เทราจูล) 

1. ออย 51135 ชานออย 

ยอดและใบ 

11800.07 

0.00 

3080.22 

15226.57 

44.36 

264.79 

2. ขาว 3470.5 แกลบ 

ฟางขาว 

404.70 

0.00 

393.52 

1061.10 

5.62 

10.87 

3. มันสําปะหลัง 7259 ลําตนมัน 0.00 259.99 4.79 

4. ขาวโพด 4.5 ซังขาวโพด 0.24 0.82 0.01 

 
ตารางที่ 2 คาพลังงานจากขยะครัวเรือนในตําบลนาบอน 

ปริมาณน้ําเสีย 

(ลบ.ม./ป) 

ซีโอดี 

(มก./ลิตร) 

ภาระบรรทุก 

ซีโอดี 

(กก./ป) 

ซีโอดีถูกจํากัด 

(กก./ป) 

กาซชีวภาพ 

(ลบ.ม./ป) 

พลังงาน 

(ลานเมกะจูล) 

77,161 250 19,290 15,432 7,716 0.185 

ตารางที่ 3 การประเมินพลังงานชีวภาพจากน้ําเสียในครัวเรือน ตําบลนาบอน 

ปริมาณขยะ 

(ตัน/ป) 

สัดสวนอินทรียสาร 

(%) 

ปริมาณอินทรียสาร 

(ตัน/ป) 

คาความรอน 

(เมกะจูล/ก.ก.) 

พลังงานจากการเผาขยะ 

(ลานเมกะจูล) 

450 (จากการสํารวจ) 

1,245 (จากการคํานวณ) 

55.34 

55.34 

24,916.88 

694 

4.2 

16.88 

 

11.7 

ปริมาณขยะ (ตัน/ป) สัดสวนที่ฝงกลบ(%) ปริมาณขยะที่ฝงกลบ 

(ตัน/ป) 

กาซชีวภาพที่เกิด 

(ลาน ลบ.ม.) 

พลังงานจากกาซชีวภาพ 

(ลานเมกะจูล) 

450 (จากการสํารวจ) 

1,245 (จากการคํานวณ) 

85 

85 

382 

1,066 

0.04 

0.10 

0.74 

2.07 

5. สรุป 
  การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ไดเร่ิมทําการศึกษาต้ังแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน โดยภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รวมกับสวนพลังงานชุมชน ฝายกิจการเพ่ือสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจศักยภาพพลังงานของ
หมูบานในตําบลนาบอน จํานวน 11 หมูบาน การเก็บขอมูลไดอาศัยแบบสอบถามในการเก็บขอมูลศักยภาพของชุมชน กลุมแกนนําและชาวบานใน
ตําบล ขอมูลพลังงานทดแทนแตละประเภท ไดแก พลังงานชีวมวล ชีวภาพ ขยะและน้ําเสีย ไดทําการประเมินคาศักยภาพพลังงานเปนรายไป โดย
อาศัยขอมูลการตรวจวัดจากแหลงขอมูลใกลเคียงท่ีนาเชื่อถือได ผลการศึกษาในแงของชุมชน พบวากลุมแกนนําและประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสนใจ 
และเขาใจในดานพลังงานทดแทนในระดับสูง แกนนํามีศักยภาพในการนําชุมชนในระดับสูง ท้ังนี้ผลการศึกษาพบวาความเข็มแข็งของกลุมแกนนําอยู
ในระดับปานกลาง และชาวบานในตําบลมีการนําเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใชใหสอดคลองกับวิถีชุมชนในระดับปานกลาง 
 ในสวนของผลการศึกษาดานศักยภาพพลังงานทดแทนนั้น พลังงานจากชีวมวลและชีวภาพ มีคาพลังงานเทากับ 330 ลานเมกะจูลตอป หรือ
เท่ียบเทาพลังงานไฟฟาเทากับ 27 ลานกิโลวัตตชั่วโมงตอป และจากการประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนจําแนกตามปริมาณพลังงานในหนวย
กิโลวัตตชั่วโมงตอป พลังงานชีวมวลและชีวภาพไดคะแนนในสวนของศักยภาพพลังงานเทากับ 27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน 

นอกจากนี้ จากการนําเสนอขอมูลปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีไดจากพลังงานทดแทนแตละประเภทขอมูลเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ท่ีสอดคลองกับศักยภาพพลังงานท่ีมีในตําบล รวมท้ังตนทุนในการติดต้ังระบบและผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของระบบพลังงานรูปแบบ
ตางๆ ใหแกประชาชนตําบลนาบอนไดรับทราบ พบวา ประชาชนสวนใหญในตําบลไดใหคะแนนดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเทากับ 17 จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน โดยชุมชนใหความสําคัญกับเทคโนโลยีท่ีไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมของชุมชน และมีความสะดวกในการจัดการหรือดูแลรักษา
ระบบในระยะยาว  

เมื่อพิจารณาคะแนนสวนของศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพรวมกับคะแนนดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม พบวา พลังงานชีวมวลและ
ชีวภาพไดคะแนนรวมเทากับ 44 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม จึงจัดพลังงานงานชีวมวลและชีวภาพในตําบลมีศักยภาพพลังงานในระดับปานกลาง 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณชาวบานตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ท่ีไดใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูศึกษาวิจัยและขอขอบคุณภาควิชาฟสิกส 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามสวนพลังงานชุมชน  รวมกับฝายกิจการเพ่ือสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ท่ีไดรวมกันลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สํารวจศักยภาพพลังงานของหมูบานในตําบลทางผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ดวย 
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